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ΑΡΟΡΟΝ Ιον

Ή 2Ιέα ’Αγροτική Κίνησις (Ιί Α Κ) είναι τό ίίολιίικο Κόμμα των ,
’Αγροτών της Ελλάδος. -

Ή ίί.Α.Κ. είναι Κόμμα Ιδεολογικό καί δημοκρατικό,Είναι κόμμα 
Δημοκρατικής Αλλαγές καί ξεχωρίζει Από τά άλλα προσωπικά καί Αρ- 
χηγικά κόμματα.-

Ή Ιί.Α.Κ. Επιδιώκει την πραγματοποίησι του πεογράμματός της 
καί των-σκοπών της με την καλή δημοκρατική όργάνωσι των δυνάμεων 
της μέσα στά πλαίσια του Κοινοβουλευτ ικου συστήματος.·' *

Βασίζεται πρωταρχικά στον λσό τής ύπαίθρου,πού,Ενώ αποτελεί 
τό μεγαλύτερο τμήμα, του τιληθυσμοϋ τής χώρας μας καί την σπονδυλική 
στήλη του ’’Εθνους, έχει άστοργα καί Εγκληματικά ΕγκσταληφΟή στή ' 
φτώχεια καί στην Εξαθλίωση άπό τό ’Επίσημο Κράτ.ος καί Από δλα τά 
Κόμματα πού Εχουν Κυβερνήσει τή Χώρα μας.Ή Ν.Α.Κ. παράλληλα, βα
σίζεται καί στις ύπόλοιπες τάζεις τοϋ Εργαζομένου λαού, (Εργάτες, 
υπαλλήλους, βιοτέχνες, Επαγγελματ(ες χ .λ .π . )  πού είναι οΐ φυσικοί 
σύμμαχοι τής Αγροτιάς.-

Ή Η.Α.Κ. πιστεύοντας δτι μόνον ή Ενότητα καί οΐ συμμαχίες 
όλων των Εργαζομένων τάξεων καί τών πολιτικών όργανισμών πού τίς 
Εκφράζουν,θά έξασφαλίση την πραγματοποίηση τής Αλλαγής, θά Επιδίω
ξη τήν συνεργασία μέ δλα τά Κόμματα καί τούς ΙΙολιτικούς όργανι- 
σμους πού Επιθυμούν τήν Αλλαγή μέ βάση 2να κοινής Αναγνωρίσεις 
πρόγραμμα.- *·

ΛΡΟΡΟΝ ρον
Βασικός σκοπός τού κόμματος είναι νά Ενωση τούς πολίτες των 

κοινωνικών καί οίκονομικών μονάδων τής υπαίθρου (χωρίου καί πόλης) 
κάτω Από τό κοινό συμφέρον σέ μιά Ακάτάλυτη συμμαχίο, νά ιούς 
συνειδητοποιήσει, νά τούς όργινώση στις γραμμές του καί νά τούς κι
νητοποίηση γιά. το πρόγραμμά του.- Στην κινητοποίηση αύτή,γιά τή 
λύση των Αγροτικών προβλημάτων,ή ίί.Α.Κ. θά Επιδίωξη τήν Ενότητα 
των Αγροτών με' τούς Εργάτες καί τίς υπόλοιπες τάξεις του Εργαζομέ
νου λαού. -

ΑΡΟΡΟΓΙ 3ον * #
Ή Ν.Λ.Κ. πιστεύει δτι, γιά τήν Αποτελεσματική ύπεράσπιση τών 

συμφερόντων τού λαού τής ύπαίθρου,Αναγκαία 'προϋπόθεση είναι ή πλή
ρης Ενόιητα όλων των Αγροτικών δυνάμεων τής Χώρας.Ή Ενότητα αύτή 
είναι- απαραίτητη γιά τήν πραγματοποίηση τών παρακάτω σκοπών:

I )  Την προστασία των Αγροτικών καί κτηνοτροφιών προϊόντων,
Η’«λί- ■ ‘ζ .··.

■ οπ*ώ ' ΐίτρΑ**··



\if hαθολ.κ^ -¿ai έγκαιρη συγίιέντρωση, καθορισμό ίπσνοπαιητικων 
τ ιμων Ασφαλε tac, :cai τιμαριθμική Εξίσωση των τιμών των Αγροτικών 
προϊόντων καί των είδων πού ή παραγωγή Τχει Ανάγκη (βιομηχανικά 
ε I ? η κ . λ . π. ). - ·

2) Την επιβολήν των καταλλήλ ν νομοθετικών μέτρων ώστε νά 
Εζουδετερωθή 5 καταστρεπτικός συναγωνισμός των ξένων αγροτικών 
προϊόντων καί ή άγρατιχή μας παραγωγή νά καταλαμί’-άνη κυρίαρχη 
9έση στην Εσωτερική Αγορά.-

3) Την άσκηση Εθνικής Πολιτικής Εξωτερικού Εμπορίου,δηλαδή 
Ελευθερίας Αναπτύξεως· των Εμπορικών συναλλαγών μέ δ\ες τίς χώρες, 
*τή βάση τής Ισοτιμίας καί αμοιβαιότητας, καί έξασφαλίσεως των 
καλλιτέρων καί συμφεροτέρων δρων διαθέσεως ώστε νά άντιμετωπισθή 
καί Εξουδετερωθή ή υφιστάμενη κρίση στις εξαγωγές τών Αγροτικών 
μας προϊόντων.-

4) Την Ενίσχυση καί προστασία των παραγωγών μέ Επαρκείς καί 
με χαμηλό τόκο πιστώσεις καί με Εφοδιασμό των μέ σύγχρονα καί εύ- 
θυνά μέσα καί Εφόδια.-

5) Την Απαλλαγή από Απαραδέκτους φόρους πού Επιβαρύνουν τούς 
Αγρότες ή τά αέσα πού χρησιμοποιούν γιά τήν βελτίωση τής παραγω»* 
γής καί γενικότερα τήν φορολογικήν Ανακούφιση τού Εργαζομένου 
λαού.-

6) Τήν εκτέλεση των απαραιτήτων τεχνικόν έργων προστασίας 
καί Ανάπτυξε ως τής παραγωγής, δ πως καί τήν îcatâpx.jjpn καί πραγμα
τοποίηση προγράμματος οίκονομικής Αναπτύξεως τής χώρας καί Αξιο- 
ποιησεως των πλουτοπαραγωγικων πηγών της μέ τήν Εκβιομηχάνιση
κοC τήν εντατική παραγωγή ώστε νά αύξηθή τό Εθνικό εΙσόδημα.-

7) Τήν παοοχή του Γειοργικού κλήρου etc. τούς άκτήμονες αγρό
τες μέ τήν Αξιοποίηση όλων των καλλιεργησίμων Εδαφών του Δημοσί
ου καί τήν Λ π λλοπρίωση των μεγάλων κτημάτων (μοναστηριακών, τρα
πεζών κ. \. . ). -

’ 8) Τήν προώθηση της Εκβιομηχανίοεως τής Χώρας πού βρίσκεται 
σέ στενά αλληλεξάρτηση μέ τήν Εγροτική Ανασυγκρότηση.-

9) Τήν ριζική άνομόρφωση τού ¡¿όμου περί ’Αγροτικών ’Ασ<ριλί- . 
σεων γιά την ίκ νοποιητική' συνταξίοδόχηση των Αγροτών καί Εξασφά
λιση aoayuaxιπής [ατροφαρμακευτικής περιΘάλφεώς καί υγειονομικής 
προστασίας των Αγροτών.- ■■

10) Τήν ’ · ΛΝαγή τής συνεταιριστικής ΓίομοΘεσίας άπό όλους 
τού: δεσμευτικούς περιορισμούς τής δραστηριότητος τών Συνεταιρι- 
,φτi«Dv‘Οργανώσεων. 01 Συνεταιρισμοί πρέπει νά Αποτελόσουν τήν βα
σική . ρο,γωγική μονάδα του Χωριού καί νά Ασχοληθούν μέ όλους τούς 
κλάδου ’ίαραγωγής σε Αλα τά στάδιά της (παραγωγή -  Επεξεργασία - 
διάθεση' ώστε, μέ οδηγό τήν Αγροτεχνική καί Αγροοικονομική Επιστή
μη t νά ’νςβάαουν τήν παραγωγή καί νί φέρουν τήν πρόοδο καί τόν 
πολιτιιΗ4̂  σχΑ Χωριό.



ΪΡ) Στ5 'Ελληνικό Χ6>ριό νά βελτιωθούν οί συνθήκες ζωής νά Ανυ- 
ψωθή τό σήμί ρινό χαμηλό βιοτικό επίπεδο καί να δξασψX ισθρ ή μόρφωση 
Ηα ί 6 εκπολιτ ισμός .Μόνον έτσι ή ύπαιθρ·ς Θά μετέχη σ^ί. αγαθά του 
πολιτισμού,ή διαβίωση στ 5 χωριό θά γίνη Ανεκτή καί θά σταματήση 
τό κύμα μετατοπίσεως των Αγροτικών πληθυσμών πρός τίς μεγάλες πό
λεις καί τήν μετανάστευση ττρόσ τις ξένες χώρες, πού τόσα προβλήμα
τα .δημιουργέ ι

13) Την δημιουργία προϋποθέσεων παροχής δωρεάν φοιτήσεως μέχρι 
Κ’ ί των Πανεπιστημίων καί λοιπών Ανώτατων Σχολών.- Τίόνον έτσι οί 
ικανοί σπουδασταί θ£ μπορέσουν νά μορφωθούν** έπ’Αγαθψ'' τής ’Επιστή
μης καί του "Εθνους.-

14) Την εξασφάλιση δικαίας κατανομής του έθνικου εισοδήματος 
Ανάλογα μέ την συμμετοχή κάθε κοινωνικής τάξεως στήν έθνική παρα
γωγή . -

15) Την λήψη παντός μέτρου πού θά συντέλεση στήν Αποκατάσταση 
κοινωνικής καί οικονομικής δικαιοσύνης, είδικώτερα δέ τήν Αποστολή 
καί τήν ρύθμιση του προβλήματος των Αγροτικών χρεών μέ γνώμονα τό 
συμφέρον των Αγροτών μας.-

Στόν τομέα τής έ^ωτερική^ ττολιτικής τ η ^ ^ ρ ας; ή Μ .Α ,Κ .,
Κομμα τού Λαοϋ έ π ι ό ιώκ . ι :

1) Τήν έφαρμογή Ελληνικής ’Ανεξαρτήτου έξωτερικής πολιτικής 
μέ Αποκλειστικό γνώμονα τήν εξυπηρέτηση των παγίων σμμφερόντων 
τού "Εθνους.-

2) Τήν διατήρηση κ ί :ννπτυξιν φιλικών σχέσεων μέ όλους τούς 
λαούς, πού 'σέβονται καί ιν ιγνωρ ίζουν τήν Ανεξαρτησία καί Ακεραιότττ- 
χ τής ’Ελλάδος καί δέν επεμβαίνουν στί εσωτερικά της.-

3) Τήν ενεργό καί ’π.κρα'σι'οτική διεκδίκηση τής. Ισοτιμίας καί 
σεβασμού της. Χώρας Από τούς συμμάχους της καί τήν π ραμονή στις 
συμμαχίε.ς της, έφ* οσον· θά Εξυπηρετούν τά Εθνικά μ ς συμφέροντα,καί 
δεν θά μειώσουν τήν έθνική μας Αξιοπρέπεια 7ίΐί ωφελούν τόν λαό μας. 
' ΤΓ π:.γίωση τής διεθνούς Ε'Ιρήνης καί συνεργασίας των λαώ$ καί ή

άπίλυ- η ιών διεθνών διαφορών μέ είρηνικί μέσα καί μέσφ του Ο.ΙΙ.Ε. 
καθώς καί ό Αγώνας εναντίον του πολέμου,Αποτελούν αχ ι.θερη Επιδίωξη 
τού Κόμματος.-

ΛΡΟΡΟΗ 5ον
!̂ Υ_τομέα_τώς_έσωτερική^πολιτ ικής. ή Κ.Α.Κ, ΑγωνίΓ.εται:

I )  Γιο. τήν αποκατάσταση των Δημοκρατικών έλευθεριών,τήν υπερά
σπιση των δτμιοκρατικων θεσμών Εναντίον οίουδήποτε καί τήν κατάργη
ση ιών Ανελεύθερων Ιίόμων καί των εΙδικών μέτρων πού έχουν Αλλοίω
ση τάν Δημοκρατικόν χαρακτήρα τού Κράτους.-Ή Εφαρμογή τού Συντάγ- 
μ ,τος και ^λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών, μπορούν Απόλυτα καί



αποτελεσματικά νΑ έζασφαλίέτουν τήν Άντ ιμετώήιο'η κΑθέ όκνομης ένερ
γειας χωρίς την Ανάγκη της καταργήσεως των Ατομικήν καί πολίτικων 
έλευθεριων.-  .

?7"Γι<? ζήν ¿¿ασφάλιση πλήρους διοικητικής καί οίκονομικής 
αύτοτελείας τής τοπικές αΰτσδιοίκησεως.-

3)· Για. την Ανασύνταξη καί διοικητική έξυγίοναη του Κρατικού
Μηχαν ισμού,ώστε νά καταστή ικανός, ιί ·̂ τήν καλή όργΑνωση καί τ6ν 
συντονισμό των διαφόρων υπηρεσιών,νΑ άνταποκριθ^ ρτις σημερινός 
Ιπαιτήσεις καί να Απατελέση σημαντικό παράγοντα τής επι(Ηαλλομόνης 
Αλλαγής. -

Ή  Γεν ικ ί  τελικό σκοπό τής Ν.Α.Κ. Αποτελεί η έφαρμογή στή 
Χωρά μας Αληθινής Δημοκρατίας>πολιτικής' καί σΐκόνομικής.-


